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Título do Minicurso: 
 
 NJÒ MBÈ: Dança Desobediente afrocentrada, Estudos performáticos, poéticos, político, 
epistêmicos e pedagógicos de danças negras brasileiras. 
 

Duração:  (    ) 4h    (  x ) 8h  
 

 
Ementa 

 
 
Tema: Abordagens sobre o corpo negro no ensino artístico- pedagógico no contexto 

contemporâneo de reafricanização na diáspora brasileira. 

 
 
Objetivos:   
 
Geral: Criar redes de intercambio, discussão com outros pesquisadores para fomentar reflexões e 

contribuição para renovação e criações artística, pedagógicas e metodológicas no ensino e aprendizagem 

de danças afro-brasileiras e suas reconfigurações para o contexto escolar. 

 
 Específicos:   

 

1. Ampliar as perspectivas de estudos da performance e danças de estéticas negras contemporâneas 

 
2. Levar os participantes a adquirir conhecimento crítico e possibilitar a ampliação do conceito de danças 

de estéticas negras no fazer artístico e pedagógico de dança/Arte. 



 

3. Desmistificar as práticas hegemônicas, hipersexualizadas e heteronormativas sobre corpos negros no 

ensino e aprendizagens de Danças afro-brasileiras 

 

4. Contribuir com a qualidade artística e atuação docente dos estudantes 

 

5. Criar uma celular coreográfica/performática. 

 
6. Dar parâmetro para atuação com a lei 11.645/08 no ensino aprendizagem  de  dança /Arte negra 

 

7. Estimular a criação artístico e metodológico  afrocentrados que contemplem corpos e cultura negra na   

em contexto educacionais 

8. Fomentar o debate sobre gênero e sexualidade LGBTS no fazer artístico-pedagógico e metodológico 

sobre corpos negros na dança/Arte 

 
 
Justificativa:   
 
         A proposta de minicurso intitulada Njò (Dançar) Mbè (Existir) que vem do iorubá em tradução 

literal para a língua portuguesa, significa Dançar para existir, sua natureza enquanto projeto corporal, 

educativa e artística de Dança Desobediente afrocentrada, Estudos performáticos, poéticos, político, 

epistêmicos e pedagógicos de danças negras brasileiras têm como um de seus disparadores centrais, o 

propósito de problematizar questões acerca dos processos de epistemicídio, invisibilização, ausência de 

reconhecimentos/saberes negros, às trajetórias artistas-pedagógicas de intelectuais, artistas e 

pesquisadores assim como suas produções de conhecimento negro afrocentrados no campo da 

dança/Arte e educação. Que atuam em uma perspectiva afirmativa que fomentam as práticas artísticas 

negras e as suas reflexões críticas como perspectivas práticas educativas que podem dar origem a uma 

produção de conhecimento, práticas artísticas e metodológicas. De modo que possam gerar um espaço 

de compartilhamento epistêmico, cultural e artístico para o campo da arte e da educação.  

       Debater a relação corpo, corpos negros e arte na sociedade contemporânea, em particular, a relação 

das culturas/saberes dos povos colonizados, que impõe alguns limites reflexivos e éticos necessários para 

compreendermos esse processo de significações que envolvem questões discursivas sobre um mundo 

complexo tais como identidade, alteridade, poder, exclusão, território, até mesmo polêmicas sobre 

aspectos étnicos, éticos, religiosos, culturais de gênero e sexualidade.  

         É urgente uma pratica artística e pedagógica no ensino da dança que deva atuar com danças ativistas 

negras, junto à afirmação da população negra como uma posição política de empoderamento e que ajam 

como contradispositivos às danças, práticas e discursos colonizadores presente na sociedade brasileira e 

reproduzida no ambiente artístico e educacional da Dança.  Tendo como foco o estudo das danças afro-

brasileiras e suas reconfigurações a parir da produção de pesquisadores e artistas negros afrocentrados 



brasileiros e africanos os quais se tornam nesse diálogo uma perspectiva de projeto corporal artístico- 

pedagógico contemporâneo e emancipatório para se repensar a presença e as praticas artísticas do corpo 

negro na dança/Arte e na educação.    

         Vemos, assim, como um contexto de fala, como um contexto de construção de um processo 

identitário a dança afro-brasileira que, aqui nomeada, não se resume às danças ligadas ao universo 

religioso de matriz africana, orixás. Não se trata de uma proposta de estudo de representação fiel das 

manifestações dos orixás e, sim de suas releituras para os contextos artísticos e pedagógicos com as 

possibilidades de (re) criação que a arte permite.    

          Nesta pesquisa penso como continuidade, a dança afro-brasileira, como dança/Arte de estética 

negra brasileira contemporânea e como ação cognitiva do corpo, pois é projeto corporal emancipatório e 

reestruturador das representações sobre o corpo negro. Propomo-la tecida em conjunto: o corpo e a dança, 

a pessoa, ambiente/natureza: não podem ser entendidos como partes isoladas. E que se rompa com 

estereótipos que a colocam como uma prática folclórica e alegórica para datas comemorativas na escola e, 

em alguma medida, no ensino superior.  

        A proposta, por meio dos estudos dessas danças afro-brasileiras, é a de que os discentes busquem 

superar os desafios que este conhecimento enfrentava, e ainda enfrenta, como uma ação emancipatória e 

com a possibilidade de descolonizar o conhecimento na criação e formação artístico-acadêmica de dança.  

Ação que deve ser como espaço de trânsito para pesquisas acerca dos contextos e dos territórios 

corpóreos. Ação que promova a emancipação em trajetórias traçadas por memórias de um 

“eu/corpo/negro”. Ação com a preocupação de outro enfoque para o tratamento da temática étnico-racial 

revela-se fundamental na medida em que se incluem as contribuições que o negro traz ao pensamento 

educacional, artístico, cientifico e pedagógico brasileiro. 

       A compreensão do corpo negro que dança nestas considerações ocorre a partir de uma abordagem 

reflexiva capaz de criar parâmetros de análises, que contribuam para formular um imaginário de corpo 

social, e torne-o um projeto reflexivo e político, propício para pensar um mundo com princípios de 

alteridade e diversidade social. Ação para a emancipação é, sobretudo, descolonizar o conhecimento, no 

sentido de libertar-se de uma hegemonia, seja européia ou estadunidense ou outra. E, se nos utilizamos de 

epistemologias outras, estas devem ser reinterpretadas desde nossos contextos, experiências e saberes. 

       Ao tratar das implicações étnico-raciais na escola, com a Dança, a intenção se dá por ampliar os 

diálogos e fomentar reflexões e análises que contribuam no processo de formação desses futuros 

professores, artistas e pesquisadores  visando a sua atuação na sala de aula e na vida. São crescentes os 

estudos voltados para uma revisão histórica na validação da produção de conhecimentos a partir de 

sociedades colonizadas, com vistas a seus empoderamentos cultural, econômico, social e 



epistemológico. De maneira que potencialize esses corpos para romper com paradigmas 

epistemológicos hegemônicos que matam saberes, invisibilizam e silenciam narrativas negras na Dança. 

Entendemos, como vimos apresentando, que o papel de narrativas artísticas e acadêmicas negras 

também são fundamentais para constituição de indivíduos em formação acadêmica e outros grupos 

sociais. Permite investigar novas possibilidades no pesquisar/ dançar em função dos contextos que estão 

inseridos os dançarinos/pesquisadores.   

      Nessa perspectiva afrocentrada nas quais nos fundamentamos para repensar a localização no mundo e 

as práticas artístico-acadêmicas e pedagógicas de epistemes negras na dança/Arte partem do 

entendimento da teoria afrocêntrica que pensa a localização como categoria primordial para os sujeitos 

africanos e diaspóricos. A localização refere-se ao lugar psicológico, cultural, histórico ou individual 

ocupado por uma pessoa em dado momento da história de modo que estar fincado, temporária ou 

permanentemente, em determinado espaço. 

        Quando o afrocentrista afirma ser necessário descobrir a localização de alguém se refere à pessoa 

estar em um lugar central ou marginal com respeito à sua cultura. Uma pessoa oprimida está deslocada 

quando opera de uma localização centrada nas experiências do opressor (ASANTE, 2009). Um dos 

princípios básicos da afrocentricidade é a pluralidade. Esta perspectiva epistemológica não impõe e nem 

se caracteriza como um conceito fechado, nem se arroga a condição de formar o pensar, imposta de forma 

obrigatória sobre todas as experiências e todos os epistemes (sobretudo com as dos povos africanos e 

diaspóricos). A teoria afrocêntrica admite e exalta a possibilidade do diálogo entre conhecimentos 

construídos com base em diversas perspectivas, em boa fé e com respeito mútuo, sem pretensão à 

hegemonia. (LARKIN, 2008, p. 30). Se opondo a qualquer forma de homogeneização e invisibilização de 

experiências e epistemes com pretensões ideológicas de impor, de modo obrigatório, uma única forma 

exclusiva de pensar. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia:   

 
O conteúdo programático será abordado por meio de aula expositiva (síntese) com foco na prática 

com a recomendação de uma atividade espontânea ao final da aula com o objetivo de avaliar a aquisição 

dos assuntos apresentado. Além disso, as aulas buscarão exemplificar os conceitos abordados através do 

uso de imagens, músicas e vídeos de que grupos e organizações que atuam por meio das danças afro-

brasileiras, pensando suas ressignificações artísticas e contextos educacionais em prol do empoderamento 

negro na luta antirracista. O minicurso será realizado em três momentos:  
 

 Primeiro dia. 

 

 (Contextualização/Problematização) 

  

(a) será realizada uma apresentação dos objetivos; recorte do conteúdo dentro do tema das aulas; 

conteúdo programático; bem como a contextualização do conteúdo e conceitos que será desenvolvido.  

  

(b) apresentar uma síntese das idéias/conceitos centrais das aulas (performance negra, afrocentricidade, 

epistemicídio, dança desobediente e dança negra) 

  

(D) apreciação de vídeos de danças e performance de estéticas negras com  Indicação de leitura para roda 

de conversa  no segundo dia. 

 

(E) Experimentações/ laboratório de estudos movimentos ações políticas e performáticas com recorte para 

realidade negra brasileira. 

 

 

 Segundo dia  
 
Revisão dos conceitos  

(D) apreciação de vídeos de danças e performance de estéticas negras 

 

(E) vivencia prática e metodológicas de danças afro-brasileiras e outras estéticas negras africanas 

contemporâneas e diaspóricas  

 

(F) experimentações performáticas e coreográficas  

 

(G) Roda de conversa sobre os textos e vivência do primeiro dia  

 

 Finalização:  

 

Recomendação de leitura de temas abordados durante o minicurso e exposição espontânea de formato 

livre (oral, performático, dança canto, poesia ou com movimentos livres)  

 
AVALIAÇÃO: 
 
1. O processo de avaliação se dará de forma contínua durante o desenvolvimento do minicurso analisando e 
observando como os alunos articulam os temas abordados em diálogos com o que podem acontecer durante as 
aulas. 
2. Será recomendada uma atividade de leitura para ser debatida em outros momentos durante o evento  

(II ENICECULT). Tais procedimentos objetivam a reflexão do estudante sobre sua inserção nos contextos 



sociais, políticos, culturais e educacionais. 

 
Recursos necessários:   
 

Caixa de som, cabos de áudios e extensão; 

Computador; 

Datashow;  
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